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Ny VD för Arevo 

Styrelsen för Arevo har utsett Carl-Gustav Löf till ny VD. Carl-Gustav tillträder senast 20 au-
gusti och ersätter Torgny Näsholm som istället blir Arevos utvecklings- och produktionschef. 

Det är den Torgnys banbrytande och prisbelönta forskning inom växtnäringsområdet som lagt 
grunden för Arevo. Arevo har under Torgnys ledning utvecklats till ett av världens mest spän-
nande företag inom växtnäring för miljövänlig och effektiv växtodling, säger Markus Olsson, 
Fort Knox, största ägare i Arevo. 

- Hela gänget på Arevo har jobbat otroligt hårt för att utveckla våra nya växtnäringsprodukter 
och intresset från marknaden växer. I det här läget behöver vi mer kraft för att utveckla vår 
produktion och affärer på olika marknader. Med Carl-Gustavs bakgrund och kompetens får 
Arevo bästa förutsättningar för att växa, samtidigt som jag kan fokusera på innovation och 
produktutveckling, områden där jag kan tillföra störst värde till företaget, säger Torgny. 

Carl-Gustav Löf har varit VD för SweTree Technologies sedan 2015. Han har varit styrelse-
ordförande för Arevo ända sedan bolaget grundades 2015 som en avknoppning från 
SweTree. Carl-Gustav har dessförinnan erfarenhet från teknologidrivna bolag inom telekom 
och försvarsindustrin där han skaffat sig gedigen bakgrund inom affärs- och produktutveckling 
på den internationella arenan. 

- Carl-Gustav har mycket att tillföra inom affärsutveckling och hur man skapar tillväxt i en in-
novationsdriven verksamhet. Hans uppdrag är att vidareutveckla det som Torgny byggt upp 
och föra Arevo till en expansion på den internationella marknaden, säger Markus Olsson. 

- Jag är hedrad över att få ta över som VD efter Torgny och att få leda ett företag med så 
stark kompetens och innovationskraft som Arevo, säger Carl-Gustav. Jag ser fram emot att få 
arbeta tillsammans med Arevos medarbetare, styrelse och kunder för att utveckla företagets 
affärspotential. 

 

 

Arevo är ett innovations- och produktbolag som utvecklar högeffektiva och miljövän-
liga växtnäringsprodukter. Vår bas är i Umeå med kunder och partners i Norden och 
växande internationellt. 


